
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 26 JUNE 2018 3AYΣΤΡΑΛΙΑ

Μήνυση στην Εθνική Βιβλιοθήκη
από τουριστικό πράκτορα

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε
φαστφουντάδικο στο δυτικό Σίδνεϊ
Η αστυνομία ερευνά τις συνθή-
κες υπό τις οποίες ένα αυτοκίνητο 
έπεσε πάνω σε ένα φαστφουντά-
δικο McDonald’s στην περιοχή 
Bonnyrigg Heights στο δυτικό Σίδ-
νεϊ το βράδυ της Κυριακής.
Περίπου στις 22:00 την Κυριακή, 
οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλή-
θηκαν στο Elizabeth Drive, κοντά 
στο Smithfield Road, στο Bonnyrigg 
Heights, μετά από αναφορές ότι ένα 
σεντάν Honda Accord είχε συντρι-
βεί πέφτοντας στον τοίχο ενός φα-
στφουντάδικου.
Αμέσως μετέβη στο σημείο αστυνο-
μική περίπολος και με τη συνεργα-
σία της Αστυνομικής Διοίκησης του 
Fairfield City ξεκίνησαν τις έρευνες.
Η οδηγός, μια 24χρονη γυναίκα, 
όπως και ο άνδρας επιβάτης του 
αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκαν. 
Η γυναίκα μεταφέρθηκε, ωστόσο, 
προληπτικά στο Νοσοκομείο του 
Fairfield, καθώς είναι έγκυος.
Η οδηγός υποβλήθηκε επιτόπου σε 
αλκοτέστ, το οποίο έδωσε αρνητικό 
αποτέλεσμα.
Κατά τη διάρκεια του συμβάντος δεν 
υπήρξαν τραυματισμοί. Η υπηρε-
σία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της 
ΝΝΟ έφτασε επίσης στην περιοχή 
και προέβη σε αξιολόγηση του κα-
ταστήματος για δομικές ζημιές. Οι 

έρευνες συνεχίζονται.
Η αστυνομία παροτρύνει οποιονδή-
ποτε έχει πληροφορίες σχετικά με 
το περιστατικό αυτό να καλέσει τους 
Crime Stoppers στο 1800 333 000 
ή να επικοινωνήσει με την ομάδα 
ηλεκτρονικά.

Ένας τουριστικός πράκτορας από το 
Μπαλί κατέθεσε μήνυση εναντίον 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυ-
στραλίας, διεκδικώντας χρηματική 
αποζημίωση για συνεχιζόμενη τα-
λαιπωρία και πρόκληση ψυχικού 
τραύματος, λόγω της δημοσίευσης 
του τέταρτου τόμου των ημερολο-
γίων του ζωγράφου Donald Friend 
από τη Βιβλιοθήκη.

Το θύμα, που δεν θέλει να δημοσιο-
ποιηθεί η ταυτότητά του, όταν συνα-
ντήθηκε με τον διάσημο καλλιτέχνη 
πριν από 50 χρόνια ήταν 10 ετών 
και μικροπωλητής σε μια παραλία 
στο Μπαλί.

Ο Friend ήταν περίπου 55 ετών 
εκείνη την εποχή και εξανάγκασε 
το αγόρι σε μια σεξουαλική σχέση. 
Το παιδί, τότε, δεν συνειδητοποίη-
σε ότι ο Friend κρατούσε αναλυτικά 
ημερολόγιο σχετικά με τις σεξουα-
λικές του κακοποιήσεις ή ότι είχε 
φτιάξει σκίτσα του αγοριού.

Ο Friend θεωρείται ένας από τους 

πιο καταξιωμένους ζωγράφους της 
Αυστραλίας. Έζησε μεγάλο μέρος 
της ενήλικης ζωής του στο εξωτερι-
κό. Πριν από το Μπαλί, είχε ζήσει 
στη Σρι Λάνκα και την Ιταλία. Ήταν 
ένας γίγαντας της αυστραλιανής τέ-
χνης και κατά τη διάρκεια της ζωής 
του άσκησε μεγάλη επιρροή στους 

ομοτέχνους του. Τα έργα του βρί-
σκονται σε όλες τις γκαλερί τέχνης 
της Καμπέρα, αλλά από τότε που 
ήρθε στο προσκήνιο η παιδεραστία 
του καμία από αυτές τις γκαλερί δεν 
τα εκθέτει.Πριν πεθάνει ο Friend το 
1989, τα ημερολόγιά του δόθηκαν 
ως δωρεά στην Εθνική Βιβλιοθή-

κη της Αυστραλίας (NLA) υπό την 

προϋπόθεση ότι θα δημοσιευτούν. 

Το προσωπικό της NLA τα επεξερ-

γάστηκε και τα δημοσίευσε σε τέσ-

σερις τόμους.Το 2006 δημοσιεύ-

θηκε ο τελευταίος τόμος. Καλύπτει 

τη δεκαετία που έζησε ο Friend στο 

Μπαλί, συμπεριλαμβανομένων των 

συναντήσεων του με πολλά αγόρια, 

όπως είναι και ο καταγγέλλων.Τα 

ημερολόγια του Donald Friend είναι 

ευρέως διαθέσιμα στο Μπαλί, όπως 

και σε τοποθεσίες που δεν απέχουν 

πολύ από το σημείο όπου το θύμα 

διατηρεί τώρα την τουριστική του 

επιχείρηση.Τον Ιανουάριο, η δικη-

γόρος του Umi Martina έγραψε στη 

βιβλιοθήκη στην Καμπέρα ζητώντας 

αποζημίωση για τη συνεχιζόμενη 

ταλαιπωρία και το ψυχικό τραύμα 

που προκαλεί στον πελάτη της η δη-

μοσίευση του βιβλίου.


